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  چکیده

 ن در طرح هاديآپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر 

بود  نفراز سرپرستان خانوار روستا 483 شاملجامعه آماري . روستاي سنگستان صورت گرفت

عنوان نمونه انتخاب مند بهنفر به شیوه تصادفی نظام 150که با استفاده از فرمول کوکران 

آن با نظر صاحب نظران  از پرسشنامه استفاده گردید که روایی هابراي گردآوري داده. شدند

بدست  91/0 کهمحاسبه شده  آلفاي کرونباخ با ضریب آنپایایی و  مورد تایید قرار گرفت

نتایج نشان داد که . استفاده شد  Spssبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزار . آمد

تامین "و  "ارزیابی و تحلیل مشکالت شبکه معابر"بیشترین زمینه مشارکت روستاییان در 

-گیري و برنامهتصمیم"کمترین مشارکت در و بوده  "مواد و مصالح و تجهیزات براي طرح

داري بین دهد که رابطه معنیها نشان مییافته. بوده است "همکاري با مجریان"و  "ریزي

انگیزه به مشارکت "، "تمایل به ماندگاري در روستا"، "منبع درآمد خانوار"متغیرهاي مستقل

سیون تحلیل رگر. وجود دارد "میزان مشارکت روستاییان در طرح "با متغیر وابسته  "در طرح

 داري را در میزان مشارکت روستاییان در داشتهتاثیر معنیسه متغیر چندگانه مشخص نمود که 

 .درصد از تغییرات سطح و میزان مشارکت روستاییان را پیش بینی نمودند 9/86در مجموع،  و

  

مشارکت روستایی، توسعه روستایی، طرح هادي، روستاي سنگستان، : هاي کلیديواژه

 .دانشهرستان هم

  

  مقدمه

روستایی  ویژه توسعه نظران توسعه بهبیشتر صاحب

پایدار بدون مشارکت  معتقدند که دستیابی به توسعه

آحاد مردم ممکن نیست و بدون تردید با مشارکت مردم 

 .شودتر میهزینهدوره گذار توسعه تسهیل، تسریع و کم

هاي مردم تاکید بر استفاده از دانش بومی و توانمندي

هاي توسعه موجب شده که مشارکت محلی در رهیافت

هاي عمرانی براي تعریف نیازهاي روستاییان در طرح

ل مربوط به زندگی مردم محلی در یدار و حل مسااولویت

 ,Mallof(توجه قرار گیرد فرایند توسعه روستایی مورد 

  عمران روستایی با رویکرد مشارکتی، نقش  ).2000

جانبه در جوامع در توسعه همهبنایی و بنیادي زیر

این نقش با فراهم کردن تسهیالت . روستایی داشته است

عمومی مانند تامین آب آشامیدنی، حمام و مدرسه براي 

 بهبود وضعیت زندگی روستاییان و با مشارکت آنان 

ها تجربه نظام نتایج سال. تواند قابل تحقق باشدمی

ایران، بیانگر  دولتی و بدون توجه به مشارکت مردمی در

هاي ملی اعم از مادي و معنوي، هدر رفتن سرمایه هدر
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رفتن امکانات دولتی و در نهایت نارضایتی روستاییان از 

 هاي عمرانی، ناقص ماندن برخی دولت و فعالیت

هاي عمرانی، عدم موفقیت و مداومت در اجراي طرح

ها و عدم احساس مسئولیت افراد برخی از این طرح

هاي عمرانی از میان طرح. ا این حوزه بوده استمرتبط ب

هاي هادي روستایی ویژگی خاصی داشته و روستا، طرح

، با اول: باشندجنبه داراي اهمیت بیشتري میاز سه

ها بیش ها، تهیه و اجراي آنتوجه به زمان آغاز این طرح

 جا که ، از آندوم سال سابقه یا قدمت دارد؛20از 

شود، گستره قیاس روستا تهیه میهاي هادي در مطرح

ها زیاد است و در تمام نواحی روستایی کشور آنمکانی

 توان می

هاي هادي ، طرحسوم. ها را یافتهایی از آننمونه

 ها محسوب ترین طرحترین و مورديروستایی محلی

طور مستقیم با اجتماع روستایی ارتباط شوند که بهمی

هاي رو، اهمیت طرحاینز ا ).Rezvani, 2002(دارند 

سو و ضرورت مشارکت روستاییان در این هادي از یک

تواند توجیهی مناسب براي مطالعات علمی در ها میطرح

هایی راهکارهاي زیرا چنین بررسی .ن رابطه باشدای

عوامل موثر حضور و مشارکت مادي و معنوي مردم 

آتی  هايمحلی را تبیین نموده و در نتیجه اجراي طرح

هاي این، توسعه طرحبنابر. تر و کاراتر نمایندرا اثر بخش

هاي هادي باعث بهبود عمران روستایی از جمله طرح

و روستایی  و معیشت مردمشرایط وکیفیت زندگی 

آنان خواهد و اقتصادي  اجتماعیزندگی  ارتقاي کارایی

مشارکت وسیع امر نیازمند که بدیهی است این  شد،

مردم  در واقع این راهبرد، با همکاري. تاییان استروس

آمیز از دوران  موفقیت طور آگاهانه، ارادي وتواند به می

گذاري گذر کرده و به  ریزي و سرمایه طراحی، برنامه

 Amar & Samimi( شرایط مطلوب پایدار وارد گردد

Sharemi, 2010.( طور فراگیر در ها بهاین طرح

کشور قبال اجرا شده و یا در حال مناطق مختلف 

نتایج برخی مطالعاتی که از سوي بنیاد مسکن . اجراست

صورت گرفته است، موید  1392در سال  انقالب اسالمی

روستایی  هاي توسعهتوفیق و ناپایداري اغلب طرح عدم

دلیل فقدان یا مشارکت  از جمله طرح هادي روستایی به

ل اجراي طرح مذکور در ضعیف مردم روستایی در مراح

 ,Bonyad Maskan( باشدبرخی نقاط کشور می

خانوار در  20روستاي باالي  38131 مجموعاً ).2014

روستا باالي  30505کشور وجود دارد که از این تعداد 

در استان . خانوار داراي طرح مطالعات هادي هستند 20

خانوار وجود دارد که  20روستاي باالي  941همدان 

. ي تمامی این روستاها طرح مطالعاتی تهیه شده استبرا

هاي با وجود فراوانی تعداد روستاها و گستردگی فعالیت

طرح و همچنین ضرورت حضور و مشارکت مردمی در 

این طرح، شناخت دقیقی از وضعیت مشارکت مردمی در 

. ها در مناطق روستایی در دست نیستاجراي این طرح

شروع  1385ستان از سال طرح هادي در روستاي سنگ

مشارکت مردمی در  براي شناخت و بررسی. شده است

طرح هادي روستایی، در دو فاز بدین شرح در نظر گرفته 

) مرحله مطالعاتی و تهیه طرح هادي: (فاز اول: شده است

خانوار  100روستاهاي باالي  مطالعاتی است که معموالً

ثنی نیست داشته که روستاي مربوطه از این مرحله مست

شامل مراحل مختلف اجرایی طرح هادي از : و فاز دوم

گیري و برنامه ریزي، اجرا و یابی، تصمیمجمله مسئله

باشد که در روستاي سنگستان نظارت و ارزشیابی می

شواهد  .این مراحل عملیاتی شده و به اجرا درآمده است

مشارکت مطلوبی توسط مردم  که دهدموجود نشان می

به . ها صورت نگرفته استین گونه طرحمحلی در ا

تر کمیت و کیفیت مشارکت مردمی در عبارت ساده

بدیهی است که موانعی براي . وضعیت مطلوبی قرار ندارد

حضور و مشارکت مردمی وجود داشته و دارد و 

اي از عوامل مختلف مانع حضور فعال مشارکت مجموعه

ت و ها گردیده است و شناخگونه طرحمردم در این

ها موجبات افزایش کمیت و کیفیت مشارکت بررسی آن

وضعیت  اساس، شناساییبر این . مردم خواهد شد

عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت  ترینمشارکت و مهم

عنوان هروستاییان در طرح هادي روستاي سنگستان ب

. مسأله اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

ي توسعه و ماهیت عوامل هامشارکت مردم در برنامه

هاي یکی از موضوعاتی است که در طی دهه موثر بر آن،

پردازي محققان علوم گذشته محل بحث و نظریه

هاي این حوزه اي از پژوهشاجتماعی بوده و بخش عمده

مشارکت درگیري . از علوم را به خود اختصاص داده است

هاي گروهی است ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت

 انگیزد تا براي دستیابی به اهدافآنان را بر میکه 
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 .گروهی یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

بیرو به  از دیدطرح مشارکت به مفهوم عمومی آن 

معناي سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی 

بشر موجودي اجتماعی است و بدون شرکت . باشدمی

. معنی استبی هاي جمعی زندگی اوکردن در فعالیت

طور کلی بدان اشاره این شکل از مشارکت را که به

توان، مشارکت از روي ضرورت دانست نوعی میکردیم به

ها در صورتی که به آن دست نزنند حیات زیرا انسان

 به مرور و با گسترش  .شودجمعی آنان تهدید می

هاي عمران و توسعه روستایی، موضوع مشارکت برنامه

یی نیز در کانون توجه محققان توسعه مردم روستا

روستایی قرار گرفت که در نتیجه آن حجم زیادي از 

مطالعاتی است که در کشورهاي مختلف و از جمله 

کشور ما در زمینه ماهیت مقوله مشارکت مردم و عوامل 

هاي توسعه آن در مناطق روستایی انجام شده و زمینه

یق با مروري بر با توجه به اینکه ساختار این تحق .است

مبانی نظري و پیشینه تحقیقات مرتبط با این موضوع 

طور خالصه به نتایج در این بخش به. تدوین شده است

برخی از مطالعات مرتبط با موضوع مشارکت مردم 

طور خاص عوامل موثر بر مشارکت مردم روستایی و به

بر اساس  .شودبعنوان مسأله اصلی این تحقیق اشاره می

مشارکت ، )Abdolahi et al. )2005 هايیافته

هاي پیرامون توسعه پایدار ها و برنامهمردمی در طرح

روستایی تا حد زیادي تحت تاثیر متغیرهایی از قبیل 

دانش توسعه پایدار و نیازهاي آموزشی بوده  ها،مشوق

 ،)Arayesh& Hosseini  )2011ايمطالعه در. است

وسعه پایدار مورد عوامل موثر بر مشارکت مردم در ت

  که بین متغیرهاي دادبررسی قرار دادند که نتایج نشان 

متغیرهاي  بین فرهنگی، - اجتماعی قانونی،- سیاسی

شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه اقتصادي و روان

 et al.Hashemi يهابر اساس یافته. وجود دارد

عوامل اجتماعی و روانی موثر بر  از جمله ،)2005(

میزان مشارکت این است که بین متغیرهاي سن، 

وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، رضایت از زندگی با 

. میزان مشارکت رابطه و همبستگی معناداري وجود دارد

علل  میزان و، )Mahmoodian )1993 ايدر مطالعه

هاي عمرانی مورد بررسی مشارکت روستاییان در طرح

  سطح ا در چهار وي شاخص مشارکت ر، قرار داده است

گیري، اجرا، تعمیر، نگهداري و ارزشیابی بررسی تصمیم

ه نتایج . کرده است ست  ين  ي   بين حاصل حا

ت  جو بطه مثبت  معني  سومشا  

 در مؤثر عوامل ،)Effati )1992  مطالعه. 

بررسی  روستاییه توسع هايطرح در روستاییان مشارکت

 که دهدمی نشان تحقیق از حاصل نتایج، است نموده

   جمعی، ارتباط وسایل از استفاده شغل، متغیرهاي بین

 مشارکت میزان با روستایی طرح دیفوا از اطالع میزان

 و امکانات بین ولی دارد وجود داريمعنی و مثبت ارتباط

 مسافت جمعیت، میزان روستا، در موجود تأسیسات

 داشته وجود ارتباط مشارکت انمیز با شهر تا روستا

 ،)Fthollahi et al )2007. هايبر اساس یافته. است

از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان 

هاي عمران روستایی، مشارکت روستاییان در طرح

، اعتماد و انسجام اجتماعی، گروهیکار نوگرایی، تمایل به

نظر گرفتن  در با مشارکت. باشندبیگانگی اجتماعی می

منجر به ایجاد  ،پایگاه مردمی و اجتماعی عامل

 روحیه تعاون و و استوار و شخصیتی متکی به خود

مشارکت البته  .گرددافراد جامعه می همکاري کننده در

 بلکه شرکت مردم در ؛جدیدي نیست پدیده نوین و

و  با قدمت طوالنی بودهموضوعی  جهت کمک به یکدیگر

هاي مثبت واصلی مشارکت است که باعث ازجمله جنبه

ل ئومس و ، ارتقاء منزلت آدمیهاي انسانرشد توانایی

عمل  گیرنده وباروري نیروي تصمیم ساختن افراد در

وقتی مردم یک جامعه آموخته باشند . شودکننده می

راه  سر از را به صورت منسجم مشکالت خود باید

ور نسبت به غر به نفس و ، احساس اعتمادبردارند

 حرکت جمعی خواهند کرد ، درهاي گروهی خودتوانایی

)Azkia&Ghafari, 2007.( ايدر مطالعه Ghasemi 

 بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادي موثر بر به، )2002(

عمرانی پرداخته  هايمیزان مشارکت روستاییان در طرح

شاخص مشارکت را در چهار سطح آگاهی،  او. است

ریزي، اجرا و همکاري و رضایت ري و برنامهگیتصمیم

 ،)Taghavi )2000 در تحقیقی. بررسی کرده است

عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر بر میزان مشارکت 

 .هاي عمرانی را بررسی نموده استروستاییان در طرح

 مسئله،  طرح شامل سطح 6وي مشارکت را در 

 هداري برداري، حفظ و نگگیري، اجرا، بهرهتصمیم
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در . هاي عمرانی بررسی نموده استطرح

عوامل موثر بر  ،)Khani&Ahmadi  )2011تحقیقی

اجتماعی را  -هاي اقتصاديمیزان مشارکت در برنامه

با ارتقاي سطح  که نتایج نشان داد .بررسی نمودند

ها نیز ها از مشارکت در برنامهتحصیالت، انتظارات آن

مشارکت اقتصادي باالتر  یابد و هر قدر میزانافزایش می

یابد و ها نیز افزایش میرود میزان مشارکت در برنامه

 Taher khani& Gharaniايدر مطالعه. بالعکس

Ara )2006( ، به بررسی عوامل موثر بر گرایش

عوامل  .اندروستاییان به میزان مشارکت پرداخته

 تاثیرگذار بر مشارکت اقتصادي، اجتماعی و محیطی

متمایز نیست و عوامل موثر بر مشارکت هم از روستاییان 

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در افراد براي تمایل به انجام 

اقتصادي تاثیر  -کارهاي گروهی و هدفمند اجتماعی

در کشورهاي  ،)Lipset )1998ايدر مطالعه .پذیرندمی

افرادي که مشارکت بیشتري  مختلف، به عوامل اجتماعی

منزلت : این عوامل عبارتند از. دارند پرداخته است

اجتماعی باال، متاهل بودن، فعالیت سیاسی، درآمد باال، 

بر اساس نتایج . باشندتحصیالت باال، شغل بهتر می

Weinberger & Hutting (2001)  عوامل و شرایط

هاي مشارکت مردم شامل موثر بر تشکیل و رشد جنبش

جامعه و کار، نامتعادل بودن نوسازي در رشد نیروي

 هايبر اساس یافته. باشندتوسعه ارتباطات می

Swanson )2001(، هاي توسعه نتایجی چون برنامه

کاهش زحمات و بهبود وضع مادي و دارا بودن منافع 

عملی براي مخاطبان خود را داشته باشد با مشارکت 

 Ritrzer ايدر مطالعه. بیشتر آنان همراه خواهد شد

مل موثر بر گرایش مردم در از جمله عوا ،)1995(

هاي پیشنهاد هاي توسعه را مزیت نسبی نوآوريبرنامه

 هاي میسرابر اساس یافته .داندها میشده در این برنامه

اي که مردم در آن مشارکت هرچه منافع و مزایاي برنامه

کنند بیشتر باشد میزان مشارکت آنان افزایش خواهد می

آید عوامل این افراد بر میطور که از نظرات همان. یافت

کاهش  ها،اقتصادي نظیر پاداش و مزایا، کاهش هزینه

زحمات، بهبود وضعیت مادي، دارابودن منافع عملی، 

توانند از ایجاد نوآوري با مزیت نسبی و افزایش درآمد می

  جمله عوامل مهم و موثر براي مشارکت مردم در 

توان که می طوريباشند، به هاي توسعه روستاییبرنامه

عامل اقتصادي و توجه به منافع و مزایاي حاصل از آن 

 براي مخاطبان و به خصوص ایجاد رفاه اقتصادي را 

عنوان یک عامل موثر بر مشارکت افراد در بایست بهمی

هاي توسعه، مهم شمرد و در طراحی و تدوین این برنامه

در  ها توجه نمود تا بتوان مشارکت مردمها به آنبرنامه

-  جذب. هاي توسعه را تا حد زیادي تقویت نمودبرنامه

اقتصادي  هاي عمرانی وطرح هاي مردمی درمشارکت

 مردم هاي اقتصاديتوانایی به امکانات و بستگی زیادي

 رفاهی امکانات و اقتصادي نظر از که وستاهاییر در .دارد

ان تونمی ترین درجه محرومیت قرار دارنددر پایین

 مشارکت در. داشت مشارکت انتظاري جهت همکاري و

 که در است پذیرامکان زمانی روستایی سطوح پایین و

طور مصالح محلی به اي منافع ومنطقه سطوح محلی و

- Koohi&Taghavi, 2003( گرفته شود نظر عادالنه در

 بسیاري از هاي انجام شده درپروژه ها واکثر طرح ).

موانع عمده  یکی از اقتصادي را فقر، عامل کشورها

محرومیت  ، عالوه برآن فقر ودانندمی مشارکت مردم

- رنگ شدن اثرات تالشهاي روستایی منجر به کمگروه

 شرکت آنان در ها وکم شدن میزان دخالت وهاي آن

مشارکت  بنابراین جریان. گردداجرا می گیري وتصمیم

تواند با اجراي ، میيعالوه بر مساعد بودن زمینه اقتصاد

روستا موجب تقویت بنیه  عمرانی در هايروژهپ ها وطرح

 ). Jafarnia, 2012( اقتصادي مردم روستا گردد

منزلت ، )Huntington )1996 ايدر مطالعه

اجتماعی باالتر، پویایی و احساس گروهی را زمینه 

 .داندگیري مشارکت سیاسی، اجتماعی موثر میشکل

وجود نظام  نشانگر روستایی سطوح محلی و در مشارکت

متمرکز  ریزي غیرنظام برنامه سیاسی دموکراتیک و

-منظور برقراري نظام مشارکتیآن به عالوه بر. است

 - سیاسی ساختار روستاها باید تغییراتی در منطقی در

مشارکتی  بتوان نهاد آورد تاوجوده اقتصادي روستاها ب

شرایط ایجاد  .ا گذاشتبه مورد اجر مناسبی طراحی و

تحقق جمهوري  پیروزي انقالب اسالمی و کار با این

دخالت هرچه بیشتر  مردم ساالري دینی و اسالمی و

طریق انتخابات شوراهاي  سرنوشت خودشان از مردم در

وجود ه اسالمی به نحو مناسبی براي تحقق مشارکت ب

  ). (Habibi et al., 2009آمده است
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مرتبط با مشارکت و توسعه با بررسی ادبیات 

دریافت که هدایت، توسعه و تقویت توان می روستایی

توسعه  هايجریان مشارکت مردم در فرایند برنامه

ها در اي از عوامل و مولفهروستاها، متاثر از مجموعه

گري هدفمند و موثر سطوح خرد و کالن و نیز مداخله

- و ظرفیتسازي ها و نهادهاي ذیربط براي زمینهسازمان

گیري از سازي مناسب براي جلب مشارکت و بهره

بر . باشدهاي مختلف مردمی میهاي گروهتوانمندي

این تحقیق سعی  همین اساس در چارچوب مفهومی

شده است با نوعی تحلیل علمی به بررسی وضعیت 

ترین عوامل تاثیر گذار بر مشارکت و واکاوي مهم

روستاي  هاي هاديمشارکت روستاییان در طرح

بندي تمام لذا، با توجه به جمع .سنگستان پرداخته شود

مطالب فوق، مجموعه عوامل موثر بر مشارکت به پنج 

اجتماعی، عوامل اقتصادي، انگیزه  -دسته عوامل فرهنگی

هاي فردي و و نگرش نسبت به مشارکت، عوامل و ویژگی

بر مبناي . بندي گردیدندقاونی تقسیم - عوامل سیاسی

و عوامل موثر بر آن ذکر  در مورد وضعیت مشارکتآنچه 

 )1(شکل شد، چهارچوب مفهومی این مطالعه به صورت

  .در نظر گرفته شد

 

  

  

  

  

  

  

      

 
 

  

  

  چارچوب مفهومی تحقیق - 1شکل 

 

  هاروش و مواد

 مشارکتوضعیت پژوهش حاضر با هدف بررسی 

ستایی رو در طرح هادي آنعوامل موثر بر  روستاییان و

 .صورت پیمایشی انجام شده استبه 1393در سال 

- عالوه بر بررسی عمیق مبانی نظري و مطالعات کتابخانه

اي نامههاي مورد نیاز از طریق پرسشاي و اسنادي، داده

با توجه به اینکه در . آوري شده استمحقق ساخته جمع

ها و اطالعات در مورد این تحقیق نیاز به برخی داده

و وضعیت ) گویه 17(، انگیزه )گویه 20(نگرش وضعیت 

وجود ) گویه 35(هاي هادي مشارکت افراد در طرح

- ها به شیوهآوري اینگونه دادهداشت و بطور معمول گرد

راحتی امکانپذیر و قابل همشاهده و مصاحبه ب مانندهایی 

عنوان ابزار اصلی هنامه بلذا از پرسش .سازماندهی نبود

نامه بر مبناي سواالت پرسش. ه شدتحقیق استفاد

هاي مرتبط با مطالعات نظري و مرور پیش نگاشته

هایی براي سنجش نگرش موضوع و مشتمل بر گویه

هاي عمرانی و گویه هايمردم نسبت به مشارکت در طرح

روایی ابزار . شدتدوین مردم مشارکت وضعیت به مربوط

نظر مرکب از صاحببا استفاده از نظرات گروهی  تحقیق

کارشناسان با تجربه در امور عمران روستایی بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان همدان و محققان و اعضاي 

 سینا توسعه روستایی در دانشگاه بوعلی هیئت علمی

بررسی و با نظرت اصالحی آنها پرسشنامه نهایی تهیه 

از براي تعیین پایایی ابزار سنجش این تحقیق، پس  .شد

 عوامل اقتصادي

 نگیفره -عوامل اجتماعی

وضعیت مشارکت در 

 طرح هادي روستایی

انگیزه  و نگرش به مشارکت 

 در طرح هادي روستایی

 قانونی -عوامل سیاسی

هاي عوامل و ویژگی

 فردي
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پرسشنامه از  30روایی سنجی توسط اساتید مربوط 

آزمون تکمیل جامعه آماري مورد مطالعه در مرحله پیش

-چنین در پرسشنامه جاي مناسبی براي پاسخهم. گردد

هاي خود را براي بهبود دهندگان منظور شد تا توصیه

ها و شرایط در این پژوهش ویژگی .کنندپرسشنامه اظهار

کشاورزي و  هاي فردي، اقتصادي،ویژگی روستاییان نظیر

چنین میزان مشارکت روستاییان در مراحل مختلف هم

طرح هادي و نگرش افراد نسبت به مشارکت در طرح 

روایی  .هادي، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است

ابزار تحقیق با استفاده از نظرات جمعی کارشناسان بنیاد 

ان و تعدادي از مسکن انقالب اسالمی استان همد

سنجش میزان . استادان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت

هاي پرسشنامه نیز به شیوه محاسبه ضریب پایایی گویه

ي کرونباخ انجام شد که ضریب بدست آمده براي آلفا

هاي مرتبط با مشارکت روستاییان در طرح هادي گویه

جامعه آماري پژوهش . بدست آمد 91/0روستایی در حد 

سرپرست خانوار  نفر از مردان روستایی 483اضر را ح

تعداد . ساکن در روستاي سنگستان، تشکیل دادند

نفر تعیین و  150ها با استفاده از فرمول کوکران نمونه

مند در گیري تصادفی نظامها به شیوه نمونهنمونه

. صورت ذیل انتخاب شدندروستاي محل اجراي طرح به

هاي توصیفی فراوانی، ز آمارهها ادر بخش توصیف داده

درصد، انحراف معیار، واریانس، میانگین بهره گرفته شده 

سنجش متغیر وابسته  منظورو از تحلیل رگرسیون به

  .استفاده شده است

  

n-حجم نمونه  

N - حجم جامعه  

t -  96/1 -2(ضریب اطمینان قابل قبول-t (  

d- دقت احتمالی مطلوب  

s - 76که برابر با متغیر جامعه پیش برآورد واریانس/ -

  .بدست آمد 3

 

� =
���×(�/��)�×(�/��)�

���×(�.�)��(�/��)�×(�/��)�
= ١٥٠  

  

 

  نتایج و بحث

  هاي فردي پاسخگویانویژگی

روستاییان مورد  سنهاي تحقیق، با توجه به یافته

میانگین (سال متغیر است  72سال تا 15مطالعه بین 

در ارتباط با تحصیالت ). 149/14، انحراف معیار 56/33

 6/54(اکثریت افراد مورد مطالعه جامعه آماري تحقیق 

. باشندداراي تحصیالت دبیرستانی و دیپلم می) درصد

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل اصلی در 

دهد که اکثریت داراي شغل آزاد نشان می) 1(ل جدو

) اکثریت( از درصد 44باشند و می) درصد 42(

خانوار آنها وابسته به  پاسخگویان نیز منبع درآمد اصلی

بوده و مابقی روستاییان از راه کشاورزي و  مشاغل آزاد

- (بیشتر افراد در روستا  .کنندکارمندي امرار معاش می

 اندشغل آزاد عنوان نموده صلی خود راشغل ا) درصد 44

چنین در هم. ندارند مشاغل دولتی چندانی به و تمایل

درصد از پاسخگویان به  3/67، ارتباط با شغل فرعی

کشاورزي از جمله قصابی، هاي غیرمشاغل و فعالیت

مشاور امالك و سایر موارد  سازي ماشین،راننده، باتري

 درصد تنها به کار 7/32ا بقی یعنی اند و ماشتغال داشته

این موضوع نشان دهنده . اندکشاورزي مشغول بوده

توسعه مشاغل غیر کشاورزي یا اقتصاد غیر زراعی در 

بنابراین بیشتر روستاییان منبع اصلی . باشدمنطقه می

توزیع فراوانی نوع مالکیت  .باشددرآمدشان از راه آزاد می

دهنده این است که اکثریت اراضی روستاییان نیز نشان 

اکثریت . باشنددرصد داراي مالکیت خصوصی می 3/61

نیز تمایل زیادي با ماندگاري ) درصد 6/47(پاسخگویان 

کشت روستاییان مورد کل سطح زیر. در روستا را دارند

 3/79(هکتار است و اکثریت روستاییان  83/3مطالعه 

سطح  .باشدهکتار می  5داراي اراضی کمتر از ) درصد

طور به اراضی آبی تحت مالکیت افراد مورد بررسی

بیشترین فراوانی مربوط به . هکتار است 11/3متوسط 

هکتار از از اراضی آبی را  1روستاییانی است که کمتر از 

میانگین سطح اراضی دیم نیز در جامعه . کنندکشت می

اطالعات حاصله مبین . هکتار است 77/0مورد مطالعه 

که مزارع دیم سهم کمتري از زمین کشاورزان  تآن اس

بیشتر روستاییان کمتر از . را به خود اختصاص داده است

صورت دیم کشت نموده اند، هکتار محصوالت را به  1

  1/5کمترین فراوانی مربوط به کشاورزانی است که بین 

 .هکتار سطح اراضی دیم دارند 10تا 
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  ییانهاي فردي روستاویژگی -1جدول 

  مالحظات  درصد  فراوانی    متغیر

  

  

  سن

    22/ 7  34  سال  20کمتر از 

  56/33= میانگین

  

  149/14= انحراف معیار

  3/27  41  سال 30تا  21

  26  39  سال 40تا  31

  9/ 3  14  سال 50تا 41  

   7/8  13  سال 60تا 51 

  6  9  سال به باال 60

  

  

  

  میزان سواد

    2  3  بی سواد 

  

  یرستان و دیپلمدب= نما

  2  3  ابتدایی

  10  15  راهنمایی

  27/ 3  41  دبیرستان

  27/ 3  41  دیپلم

  22/ 7  34  فوق دیپلم

  8/ 7  13  لیسانس وباالتر

  

  

  شغل اصلی

    7/4  7  معلم

  

  آزاد= نما

  3/19  29  کارمند

  7/8  13  بازنشسته

  42  63  آزاد

  3/9  14  دانشجو

  16  24  محصل

  

  بع درآمد خانوارمن

  

    7/40  61  کارمندي

  آزاد= نما

  

  15/ 3  23  کشاورزي

  44  66  آزاد

  

  نوع مالکیت اراضی 

    3/61  92  خصوصی

  7/4  7  عمومی  خصوصی= نما

  3/1  2  وقفی

  7/32  49  سایر

  

  میزان تمایل به ماندگاري در روستا

  

    7/22  34  هیچ

  12/ 7  19  کم   زیاد= نما 

  18  27  متوسط

  46/ 7  70  زیاد

  

  

  سطح اراضی کشاورزي

  

  

    3/79  119  هکتار 5کمتر از 

  3/13  20  هکتار 5 -10  هکتار 5کمتر از = نما

  7/2  4  هکتار 1/10 -15

  4  6  هکتار 1/15 -20

  7/0  1هکتار به باال                                                                             20  

  نتایج تحقیق: ماخذ

 
 
 
 

  نگرش نسبت به مشارکت در طرح هادي روستایی - 

منظور بررسی نگرش روستاییان نسبت به به

در طرح هادي روستایی یک بخش  مشارکت مردمی

اي لیکرت در نظر سوال با طیف پنج گزینه 20حاوي

ن صورت بود امتیاز دهی به طیف مذکور بدی. گرفته شد

، نظري 2-، موافقم1- کامال موافقم که براي سواالت منفی
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و براي سواالت  5- ، کامال مخالفم4- ، مخالفم3-ندارم

، 3-، نظري ندارم4-، موافقم5-مثبت کامال موافقم

بر اساس . در نظر گرفته شد 1-، کامال مخالفم2-مخالفم

) درصد 3/45(نفر از روستاییان  150، از میان 2جدول 

طرح مشارکت  دهیار در اجرايده و شوراي  " با گویه

درصد با این گویه مخالف  22اند و موافق بوده "دارند

هادي از حضور  طرحمجریان  "در رابطه با گویه. اندبوده

از ) درصد 7/48( "کنندمی و توان مردم استقاده ابزاري

نظر  پاسخگویان با پاسخ موافقم و کامال موافقم اظهار

. انددرصد نیز با این گویه مخالف بوده 7/30اند و کرده

دولت به نظرات و انتقادات مردم در  "در رابطه با گویه

از ) درصد 4/51( "نحوه اجراي طرح هادي توجهی ندارد

اند و افراد با پاسخ مخالف و کامال مخالف پاسخگو بوده

 4/51. اندها با گویه مورد نظر موافق بودهدرصد از آن 26

مردم نظارت دقیق بر اجراي "درصد از روستاییان با گویه

 هیاراطرح هادي داشتند و ایرادات و نواقص را به مجریان 

درصد از افراد با گویه مورد  26ند و مخالف بود "کنندمی

 ، )2(از نتایج جدول  ،چنینهم. نظر موافق بوده اند

-ز باشدمردم  هر وقت نیا "توان دریافت که گویهمی

با کمترین ضریب  "دهندها را به مجریان طرح میکمک

، داراي بیشترین اهمیت بوده و در )300/0(تغییرات 

رهبران "هايگویهچنینهم. گرفته استاولویت اول قرار

 مجریان"، "هادي مشارکت دارند محلی در اجراي طرح

 اجراي طرح هادي بهره و پولی مردم در سرمایه مالی از

بر . اندهاي بعدي قرار گرفتهدر اولویت "برندزیادي می

مردم نظارت دقیق بر  "دست آمده گویهطبق اطالعات به

اجراي طرح هادي داشتند و ایرادات و نواقص را به 

با بیشترین ضریب تغییرات  "کنندمجریان ارائه می

 ).2جدول (، در اولویت آخر قرار گرفته است )500/0(

  

 ان نسبت به  مشارکت در طرح هادي یش پاسخگونگر  -2جدول

  هاگویه

  

کامال 

  مخالفم

(%)  

  مخالفم

(%)  

نظري 

  ندارم

(%)  

  موافقم

(%)  

کامال 

  موافقم

(%)  

∗میانگین

  رتبه

  

  انحراف

  معیار

  

ضریب 

  تغییرات

  

cv 

  1  300/0  964/0  21/3  12  18  3/53  12  7/4  دهندها را به مجریان طرح میکمکمردم نیاز باشد

  2  321/0  083/1  37/3       7/16  28  36  14  3/5  مشارکت دارند ران محلی در اجراي طرحرهب

-اجراي طرح بهره میمردم در سرمایه مالیازجریان

  برند
8  3/11  7/42  3 /19  7 /18  29/3  138/1  345/0  3  

از نیروي کار فیزیکی مردم استفاده مجریان طرح 

  نمودند
12  7/12  36  7 /30  7 /8  11/3  121/1  360/0  4  

  5  363/0  193/1  28/3  16  3/29  7/32  7/10  3/11  طرح مشارکت دارنددهیار در اجرايده وشوراي

  6  364/0  118/1  07/3  10  26  3/35  18/ 7  10  ها طرح قرار دارندجریان هزینهمردم محلی در

مردم محلی با ارائه نظرات خود مجریان را کمک  

  کنندمی
3/11  14  7 /34  3/27  7/12  16/3  165/1  365/0  7  

مجریان دنبال اهداف و مقاصد دولتی بودند تا 

  نیازهاي مردم
3/11  7 /16  3/39  3/17  3/15  09/3  187/1  3841/0  8  

جلسات اطالعات طرح به شوراي روستا دولت طی

  دادند
3/11  7 /18  7/22  3/31  16  22/3  247/1  387/0  9  

بی چون و چرا  کلیه تصمیمات مجریان رامردم 

  پذیرندمی
10  22  3/27  7/24  16  15/3  223/1  388/0  10  

طرح توسعه روستا را دولت وظیفه دارد خودش

  انجام دهد
3/15  20  7/36  7/18  3/9  87/2  168/1  406/0  11  

هایی دولت تمایلی به مشارکت مردم در چنین طرح

  ندارد
7/18  3/17  3/37  3/21  3/5  77/2  142/1  412/0  12  
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  )٢(ادامه جدول شماره 

  هاگویه

  

کامال 

  مخالفم

(%)  

  مخالفم

(%)  

نظري 

  ندارم

(%)  

  موافقم

(%)  

کامال 

  موافقم

(%)  

میانگین

  رتبه∗

  

  انحراف

  معیار

  

ضریب 

  تغییرات

  

cv 

هاي توسعه مشارکت در طرحمردم انگیزه 

  روستایی ندارند
7/16  20  3/35  20  8  83/2  169/1  413/0  13  

م در اجراي طرح توجهی دولت به نظرات مرد

  ندارد
7/10  7/40  7/22  3/17  7/8  73/2  135/1  415/0  14 

دولت اجراي طرح را از قبل بدون اطالع مردم 

  طراحی کرده
7/14  26  3/23  24  12  93/2  254/1  427/0  15  

  16  4522/0  316/1  91/2  3/11  7/20  3/29  18  7/20  مردم هیچ نقشی در نیاز به اجراي طرح ندارند

گیري براي اجرا طرح نقشی در تصمیممردم

  زیادي ندارند
3/21  7/16  3/21  7/30  10  84/2  285/1  4524/0  17  

به  روستا و نقشهوضعیتدربارهمردم اطالعات

  مجریان ندادند
16  7/30  7/22  7/16  14  82/2  285/1  455/0  18  

  19  478/0  383/1  89/2  7/14  7/22  16  7/22  24  را تشخیص دهد طرحاجرايو ضرورتنیازدولت

مردم نظارت دقیق بر اجراي طرح هادي 

داشتند و ایرادات و نواقص را به مجریان ارائه 

  کنندمی

7/10  7/40  7/22  3/17  7/8  81/2  407/1  500/0  20  

   5=کامال موافقم    4=موافقم    3=نظري ندارم    2=مخالفم    1=امال مخالفمک∗

  

  يمشارکت روستاییان در طرح هاد- 

هاي در این تحقیق به منظور سنجش زمینه

گویه  35مشارکت روستاییان در طرح هادي روستایی از 

استفاده شده است که در این بخش مورد ارزیابی قرار 

هاي بررسی شده در اي گویهمیانگین رتبه. اندگرفته

دهنده این نکته است که روستاییان نشان) 3(جدول 

 ر طرح هادي روستاد سطح مشارکت فعال و باالیی

مشارکت در " بر پایه محتویات جدول،. اندنداشته

، "ریزي و روش اجراي طرح هاديتصمیمات برنامه

و  "ه مشورت و راهنمایی به مجریان طرح هاديیارا"

ل و مشکالت روستا به مجریان طرح هادي یمعرفی مسا"

 ها را در زمینهترین مولفهپایین "روستاي خویش

 در این رابطه،. اندبه خود اختصاص دادهمشارکت مردمی 

ارزیابی و تحلیل مشکالت شبکه معابر و امکان سنجی "

-معرفی ویژگی"، "میزان ضرورت اصالح و تعریض معابر

، ". هاي جمعیتی روستا نظیر تعداد و بعد خانوار و

 "تامین مواد و مصالح مورد نیاز اجراي طرح هادي"

ت بیشتر مردمی به هاي اول تا سوم در مشارکاولویت

ترین عوامل عنوان مهماند و بهخود اختصاص داده

کننده مشارکت روستاییان در طرح هادي به شمار تعیین

  .می روند
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  مشارکت مردم در طرح هادي روستاي  -3جدول 

 مشارکت در طرح هادي میانگین رتبه اي انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت

1 361/0  935/0  59/2 ابی و تحلیل مشکالت شبکه معابرارزی   

2 385/0  114/1  89/2  ویژگی هاي جمعیتی روستا معرفی 

3 3851/0  083/1  81/2  تامین مواد و مصالح براي طرح 

4 388/0  072/1  76/2  تامین فضا و زمین براي اجراي طرح 

5 392/0  080/1  75/2  تامین تجهیزات و ابزار و ادوات 

6 400/0  130/1  82/2 بر مراحل اجرایی طرح کنترل   

7 401/0  085/1  70/2  مشورت فکري براي اجراي طرح 

8 410/0  214/1  96/2  کمک به توسعه و تعریض معابر 

9 411/0  118/1  72/2 )بدون دستمزد(تامین نیروي کار فیزیکی   

10 414/0  141/1  75/2  کمک به تامین منابع مالی و  سرمایه 

11 417/0  144/1  74/2 ..منابع مصرفی طرح ، بودجه وکنترل  بر    

12 417/0  207/1  89/2  شناسایی اوضاع اقتصادي روستا 

13 425/0  073/1  52/2   مشارکت اسمی در مطالعه طرح هادي 

14 426/0  274/1  99/2   بررسی  امکانات بالقوه روستا 

15 432/0  247/1  88/2   معرفی موقعیت هاي روستا به مجریان طرح 

16 4360/0  217/1 79/2   ارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا 

17 4362/0  191/1  73/2   مختلف اراضیهايتعیین کاربري 

18 441/0  187/1  69/2   ..مشارکت در تصمیم گیري هاي اولیه 

19 445/0  168/1  62/2   بررسی و نظارت بر  مراحل اجرایی 

20 447/0  266/1  83/2   تامین مواد غذایی براي مجریان طرح 

21 4501/0  109/1  46/2   مشارکت واقعی در مرحله مطالعه طرح 

22 4508/0  238/1  75/2   ..شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف و 

23 452/0  194/1  64/2   بررسی و ارزیابی نتایج و اثرات طرح 

24 453/0  212/1  67/2   ...مشارکت در بررسی مشکالت و 

25 458/0  220/1  66/2   اولویت بندي خطر بروز سوانح طبیعی 

26 461/0  288/1  79/2   براي اجراي طرح) برق(تامین انرژي 

27 468/0  191/1  54/2   )با دستمزد(تامین نیروي کار فیزیکی 

28 469/0  328/1  83/2   تامین منابع آب براي اجراي طرح 

29 471/0  244/1  64/1   معرفی بافت، شکل روستا به مجریان طرح 

30 474/0  287/1  71/1   ه مجریان طرح هاديمعرفی اوضاع روستا ب 

31 480/0  388/1  89/2  تعیین محدوده اراضی کشاورزي 

32 482/0  075/1  23/2   معرفی و تهیه نقشه ها به مجریان طرح 

33 479/0  218/1  45/2   مشارکت در تصمیمات برنامه ریزي 

34 498/0  177/1  36/2   ارائه مشورت و راهنمایی به مجریان 

35 541/0  196/1  21/2   ائل به مجریان طرح هاديمعرفی مس 
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  وضعیت مشارکت روستاییان در طرح هادي روستایی - 

بندي وضعیت مشارکت افراد مورد به منظور گروه

 فاصله انحراف "مطالعه در طرح هادي روستایی از روش

طور که از  همان. استفاده شده است "معیار از میانگین

اي میانگین و روابط زیر پیداست با استفاده از پارامتره

انحراف معیار، وضعیت مشارکت روستاییان در طرح 

هادي روستایی را مطالعه و در قالب چهار طبقه ضعیف، 

خالصه . متوسط، خوب و خیلی خوب دسته بندي گردید

  .ه شده استیارا) 4(نتایج در جدول 

A < Mean – St.d :A    - ضعيف

Mean – St.d < B < Mean: B - متوسط 

Mean < C < Mean + St.d: C - خو  

D> Mean + St.d: D- خيلي خو  

 
  مشارکت روستاییان  در طرح هادي با توجه به امتیاز کسب شدهوضعیت توزیع فراوانی  گروه بندي  -4جدول

 امتیاز وضعیت مشارکت افراد فراوانی درصد درصد تجمعی

7/48  7/48 91/91کمتر از  ضعیف 73   

7/54 91/91 -26/94 متوسط 9 6   

7/56 26/94 -61/96 خوب 3 2   

100 3/43 61/96باالتر از  خیلی خوب 65   

 جمع  150 100 

152: بیشینه  35: کمینه  35/2: انحراف معیار   26/94 :میانگین  

  

کسب  91/91بنابراین، افرادي که نمره کمتر از 

 -26/94، داراي مشارکت ضعیف، افراد با نمره اندکرده

 -61/96وسط، افراد با نمره داراي مشارکت مت 91/91

داراي مشارکت خوب و افراد با نمره باالتر از  26/94

-داراي مشارکت خیلی خوب در طرح هادي می 61/96

از آن جایی که ،)4(هاي جدول با توجه به داده. باشند

مربوط به گروه اول )  درصد 7/48(بیشترین فراوانی 

وستاییان مشارکت ر ،است، بنابراین) 91/91کمتر از  (

  . باشددر طرح هادي روستایی ضعیف می

رابطه بین متغیرهاي منتخب و میزان مشارکت 

  روستاییان در طرح هادي روستایی

منظور شناسایی عوامل موثر بر میزان مشارکت به

هاي هادي روستایی، از ضرایب روستاییان در طرح

 هاي تحقیق نشان همبستگی استفاده شد که یافته

بین میزان مشارکت روستاییان در طرح دهد که می

بطه مثبت و هادي و تمایل به ماندگاري در روستا را

بدین معنی که با باال رفتن تمایل . داري وجود داردمعنی

ماندگاري در روستا به همان نسبت هم مشارکت افراد در 

عالوه، بین میزان مشارکت به .شودطرح هادي بیشتر می

به مشارکت در طرح هادي رابطه در طرح هادي و انگیزه 

توان نتیجه میداري وجود دارد، بنابراین مثبت و معنی

شود، گرفت، هرچه انگیزه مشارکت طرح بیشتر می

میزان مشارکت نیز افزایش خواهد یافت که 

Mansoorian, )2010(، Noroozi& Bakhtiyari 

هرچه  نیز در مطالعه خود نشان دادند که ،)2010(

راد براي شرکت در طرح هادي بیشتر شود انگیزه اف

 &Ajzen. یابدمشارکت نیز افزایش می

BayenAlavi Tabar, )2001( ،.Abdollah 

Poor et al )2014( ،Azizi Jafari, Senobar 

)2013(،Lagroodi Sakhaee )2010(،  در مطالعه

نکته مهم و قابل . دست یافتند خود به نتایج مشابهی

دهد همبستگی هاي تحقیق نشان مییافتهتامل اینکه 

ي بین سن و میزان مشارکت روستاییان طرح دارمعنی

همچنین، بین میزان . هادي روستایی وجود ندارد

مشارکت روستاییان در طرح هادي، میزان تحصیالت و 

داري وجود نگرش به مشارکت در طرح نیز رابطه معنی

طرح گر، میزان مشارکت مردم در یبه عبارت د. ندارد

تأثیر متغیرهایی نظیر سن، نگرش  هادي روستایی تحت

. باشدبه مشارکت در طرح و سطح تحصیالت مردم نمی

-هم ،)Roomery )2002ها صرفاً با نتایج این یافته

توان گفت در مجموع در ارتباط با نگرش می. خوانی دارد

دار نشدن رابطه بین متغیر نگرش و  که به دلیل معنا

وضع  مشارکت روستاییان در طرح هادي، متغیر میزان

نگرش مردم نسبت به مشارکت در طرح هادي روستایی 
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 Roomeryدر سطح پایینی ارزیابی گردید که نتایج 

از نقطه  همچنین، .کنداین یافته را تایید می ،)2002(

نظر پاسخگویان، بین منبع اصلی درآمد خانوار و میزان 

دار و مثبتی با معنی مشارکت افراد در طرح هادي تفاوت

 004/0استفاده از آزمون کروسکال در سطح معنی داري 

  بررسی  .حاصل شد 11/235 و مقدار محاسبه شده

  

کارمندان به میزان بیشتر این موضوع نشان داد که 

ها مشارکت دارند، به دلیل اینکه این بیشتري در طرح

هاي ماهیت دولتی دارند و کارمندان وابسته به طرح

لت هستند؛ به نسبت دیگر مشاغل مشارکت بیشتري دو

نیز در  )2002( Pawelو ) shally )2009.دارند

  . دست یافتند یج مشابهیمطالعه خود به نتا

  

  

  ضرایب همبستگی میزان مشارکت روستاییان در طرح هادي و متغیرهاي تحقیق-5جدول

آزمون مورد   متغیر مالك  جنس متغیر  متغیر پیش بین

  استفاده

سطح معنی   دار محاسبه شدهمق

  داري

  053/0  158/0  کندال  میزان مشارکت در طرح هادي  فاصله اي  سن

  787/0  022/0  اسپیرمن  میزان مشارکت در طرح هادي  ترتیبی  میزان تحصیالت

  ∗020/0  146/0  اسپیرمن  میزان مشارکت در طرح هادي  ترتیبی  تمایل به ماندگاري در روستا

  ∗∗000/0  191/0  اسپیرمن  میزان مشارکت در طرح هادي  ترتیبی  حانگیزه به مشارکت در طر

  359/0  183/0  اسپیرمن  مشارکت در طرح هاديمیزان  ترتیبی  نگرش به مشارکت در طرح

  نتایج تحقیق: ماخذ

  

بررسی وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر آن در طرح 

  هادي روستایی

وضعیت مشارکت و عوامل موثر بر  منظور بررسی به

، از تکنیک تحلیل رگرسیون آن در طرح هادي روستایی

روش  رگرسیون به چندکه این  چندگانه استفاده شد

ها، روش گام یکی از این تکنیک. گرددتواند محاسبه می

گام است که براي بررسی تاثیر جمعی متغیرهاي به

از این تکنیک ) میزان مشارکت(مستقل بر متغیر وابسته 

) 7(هاي تحقیق در جدول یافته. استاستفاده شده 

دهد که تحلیل رگرسیون تا سه گام پیش رفته نشان می

درصد تغییرات متغیر وابسته را  9/86و سه متغیر حدود 

که این سه عامل حدود  ین معنیبه ا. کنندبینی میپیش

درصد عواملی که موثر بر مشارکت هستند را از 87

  .دکنندیدگاه پاسخگویان تبیین می

  

  )میزان مشارکت در طرح هادي روستایی(هاي تحلیل رگرسیونی ها و آمارهشاخص -6جدول 

  خطاي استاندارد  ضریب تعیین واقعی  ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه

751/0  563/0  535/0  36176/5  

    نتایج تحقیق: ماخذ

  

در تحلیل رگرسیونی میزان مشارکت مردمی در 

  مالحظه  )6( ه در جدولطرح هادي همان طوري ک

، 751/0شود ضریب همبستگی چندگانه برابر با می

و ضریب تعیین واقعی برابر  563/0ضریب تعیین مساوي 

دهد مقدار ضریب تعیین واقعی نشان می. است 535/0با 

درصد از واریانس و تغییرات میزان مشارکت به  53که 

بر  .شودوسیله متغیرهاي موجود در معادله تبیین می

در گام اول متغیرهاي انگیزه  ،)7(اساس نتایج جدول 

 .اندمشارکت در طرح هادي روستایی وارد رگرسیون شده

بین متغیرهاي انگیزه به  ،شودگونه که مالحظه میهمان

مشارکت در طرح هادي روستایی و میزان مشارکت 

 .درصد وجود دارد 1رابطه مستقیم معناداري در سطح 

مشارکت در طرح هادي روستایی با بتاي  متغیر انگیزه به

بیشتر از همه متغیرهاي مستقل دیگر بر میزان  443/0
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عبارتی، ضریب بتاي به. گذاردمشارکت در طرح تاثیر می

که تغییر یک انحراف  حاکی از آن است 443/0به میزان 

استاندارد در متغیر خود انگیزه به مشارکت، سبب تغییر 

د در متغیر میزان مشارکت در انحراف استاندار 443/0

در گام دوم منبع درآمد  .شودطرح هادي روستایی می

دومین  308/0که با بتاي اند خانوار وارد تحلیل شده

متغیري است که داراي بیشترین تاثیر مستقیم بر روي 

این رابطه . میزان مشارکت در طرح هادي روستایی است

تمایل (متغیر . با متغیر وابسته نیز مستقیم و مثبت است

سومین متغیر است که با بتاي ) به ماندگاري در روستا

 ،بنابراین. دارد =000/0Sigدر سطح معناداري  157/0

توان گفت رابطه این متغیر با میزان مشارکت در می

طبق . طرح هادي روستایی نیز معنادار و مثبت است

 بتاي متغیرهاي مستقل وارد شده در معادله ضرایب

با مقدار انگیزه به مشارکت در طرح ون، متغیر رگرسی

نسبت به سایر متغیرها بیشترین سهم و  443/0بتاي 

، میزان مشارکت در طرح نقش را در تبیین متغیر وابسته

این نتایج با نتایج تحقیقات . هادي روستایی داشته است

)Ajzen& BayenAlavi Tabar )2001( ،Abdollah 

Poor et al. )2014( ،Azizi Jafari Senobar )2013(-

Lagroodi &Sakhaee  )2010( خوانی داردهم.  

  

 مدل رگرسیون چند متغیره براي تبیین میزان مشارکت در طرح هادي روستایی -7جدول

متغیر   رگرسیون

  وابسته

ضریب   متغیر مستقل

  همبستگی

  چندگانه

ضریب 

  تعیین

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

F B Beta  سطح

  معناداري

t 
  

  

  گام اول

میزان 

مشارکت 

در طرح 

  هادي

عرض از مبدا 

)Constant( 

  

  

883/0 

  

  

780/0  

  

  

778/0  

  

  

347/15  

706/6    

  

451/0  

  

000/0**  804/3  

  

انگیزه به 

مشارکت در 

  طرح هادي

850/0  000/0**  917/3  

  

  

  

  گام دوم

  

میزان 

مشارکت 

در طرح 

  هادي

  عرض از مبدا 

)Constant(  

  

  

  

921/0  

  

  

  

849/0  

  

  

  

847/0  

  

  

  

464/12  

  

109/6    

  

448/0  

000/0**  760/4  

انگیزه به 

مشارکت در 

  طرح

758/0  000/0**  694/3  

منبع درآمد 

  خانوار

797/5  315/0  000/0**  962/2  

  

  گام سوم

  

میزان 

مشارکت 

در طرح 

  هادي

عرض از مبدا 

)Constant(  

  

  

  

  

934/0  

  

  

  

  

882/0  

  

  

  

  

869/0  

  

  

  

  

914/9  

827/4    

  

443/0  

000/0**  062/4  

انگیزه به 

مشارکت در 

  طرح هادي

524/2  000/0**  567/3  

منبع درآمد 

  خانوار

975/3  308/0  000/0**  798/2  

تمایل به 

ماندگاري در 

  روستا

114/2  157/0  001/0**  064/2  

  نتایج تحقیق: ماخذ

رگرسیون (هاي موجود نتایج به دست آمده از آماره

چند متغیره براي تبیین میزان مشارکت در طرح هادي 

در گام  :شامل موارد ذیل است )7(در جدول  )روستایی

هادي بر و انگیزه مشارکت در طرح  متغیرهاي ،اول
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که متغیر وابسته بود  میزان مشارکت افراد در طرح هادي

 بین متغیرهايها، بر اساس یافته .اندوارد رگرسیون شده

میزان مشارکت افراد در طرح و ت در طرح انگیزه مشارک

گونه همان .رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد هادي

درصد از  78این متغیر  منعکس است) 7(که در جدول 

واریانس و تغییرات میزان مشارکت در طرح هادي 

منبع  متغیر، در گام دوم. نمایدرا تبیین می روستایی

 طرح هادي روستایی درآمد خانوار و میزان مشارکت در

 >=p,01/0(اند که متغیر وابسته بود وارد رگرسیون شده

464/12F =.( ها، بین متغیر منبع درآمد بر اساس یافته

رابطه  خانوار با میزان مشارکت در طرح هادي روستایی

به طوري که نتایج بیان . داري وجود داردمثبت و معنی

این  بتا برايدهند که ارزش نشان می) 7(شده در جدول 

توان بنابراین، می. باشدمی) �=p=<308/0,01/0(متغیر 

هایی که براي ایجاد استنباط نمود که بر خالف تالش

انگیزه براي حضور و مشارکت مردم با ابزارهاي معنوي و 

گیرد تکاملی و سطوح باالي نیازهاي انسانی صورت می

شارکت تواند در مهاي مادي میهنوز دالیل و انگیزه

تمایل  تاثیرات متغیرهاي ،در گام سوم .افراد موثر باشد

به ماندگاري در روستا بر میزان مشارکت در طرح هادي 

دهد نشان می) 7(نتایج جدول . سنجیده شد روستایی

که فرضیات مربوط به تمایل به ماندگاري در روستا با 

میزان مشارکت در طرح هادي روستایی رابطه مثبت و 

به طوري که ارزش بتا براي  .ي وجود دارددارمعنی

- (فرضیه مربوط به تمایل به ماندگاري در روستا 

01/0,p=<157/0=� (همچنین. مثبت و معنادار است، 

تمام سه متغیر  کهدهد نشان می) 7(نتایج جدول 

درصد از واریانس  9/86مستقل با همدیگر قادر بودند که 

تبیین کنند و ایی میزان مشارکت در طرح هادي روسترا 

درصد مابقی مربوط به عواملی است که در این  1/13

بنابراین، معادله . نظر قرار نگرفته استتحقیق مد

  :رگرسیون در این مرحله بدین صورت قابل تصور است

X3٢/ ١١٤ +X2٣/ ٩٧٥ + X1٨٢٧/٤+٥٢٤/٢Y=  

اهمیت نسبی متغیرهاي  )2(در این رابطه، شکل

یزان مشارکت افراد در طرح هادي را نشان گذار بر متاثیر

مقدار بتاي به دست آمده براي متغیر انگیزه . دهدمی

دهد که تغییر یک مشارکت در طرح هادي نشان می

بر میزان مشارکت  443/0واحد در این متغیر به اندازه 

متغیر  ،چنینهم. گذاردافراد در طرح هادي تاثیر می

متغیر تمایل به  و) β=308/0(منبع درآمد خانوار

به ترتیب بیشترین ) β=157/0(ماندگاري در روستا 

  .اندتاثیر را در میزان مشارکت افراد در طرح هادي داشته

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذار بر میزان مشارکت افراد در طرح هادي بر اساس مقادیر بتااهمیت نسبی متغیرهاي تاثیر -2شکل

   

 منبع درآمد خانوار
 انگیزه مشارکت درطرح

 

 میزان مشارکت افراد در طرح هادي
44/0= � 

30/0= � 

 اري در روستاتمایل به ماندگ

157/٠= � 
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  شنهادها گیري و پینتیجه

مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشري از 

ها و حضور افراد در طرح. اي برخوردار استجایگاه ویژه

مدت موجب تعمیق هاي اجتماعی در بلندگیريتصمیم

  روابط بین اعضاي جامعه و افزایش احساس یگانگی

هاي ترین جنبهترین و با ارزشیکی از مهم. شودمی

عالوه بر تشویق، به حداکثر  مشارکت این است که

رساندن تالش و کوشش، نیروي ابتکار، خالقیت و 

 شوق به انجام کار. کندسازندگی افراد را نیز شکوفا می

کند که براي هر گروهی و مسئوالنه افراد را وادار می

با . ها را پیدا کنندترین راه حلمشکلی، بهترین و عملی

بندي عوامل ویژه گروههاي این تحقیق، بهدقت در یافته

توان موثر بر میزان مشارکت مردم در طرح هادي، می

چنین استنتاج نمود که در تحلیل عوامل موثر بر میزان 

هاي عمران ها و طرحمشارکت مردم در فرایند برنامه

عنوان طرح مورد طور خاص طرح هادي بههروستایی و ب

ها و نهاي از زمیبررسی در این تحقیق، باید مجموعه

اي را هاي متعدد و در عین حال به هم پیوستهظرفیت

نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر . نظر قرار دادمد

هاي هادي در منطقه مورد در مشارکت مردم در طرح

دسته توان در سه مطالعه از دیدگاه پاسخگویان را می

منبع «، »انگیزه مشارکت در طرح هادي«کلی شامل 

  » تمایل به ماندگاري در روستا« ، »نواردرآمد خا

با دقت در ماهیت عوامل اصلی . بندي نمودتقسیم

توان مشخص شده بر مبناي نتایج تحلیل رگرسیون، می

نخست اینکه نگاه . گیري کلی دست یافتبه چند نتیجه

هاي مشارکت بخش زیادي از بعدي به عوامل و زمینهتک

هاي مشارکت ظرفیتها و واقعیات مربوط به زمینه

ریزان مردمی را از بین برده و طبیعتاً مجریان و برنامه

هاي جلب مشارکت هاي توسعه را در تدارك زمینهبرنامه

وضعیت سه عامل اصلی در این . مردم یاریگر نخواهد بود

تحقیق و نیز ارتباط نسبی این عوامل با یکدیگر به نوعی 

اي مجري موید این موضوع است که چنانچه نهاده

ها و اي، صرفاً به ایجاد و توسعه ظرفیتهاي توسعهطرح

هاي مردمی از طریق ارتقاء سطح دانش، توانمندي

هاي مردم تالش نموده و عملکرد توانایی و انگیزه

توان به تأثیر مجموعه نهادي خود را اصالح ننمایند نمی

عنوان عاملی براي جلب ارتقاء توانمندي مردم به

نکته مهم و قابل تأمل دیگر . دم امیدوار بودمشارکت مر

در نتایج این تحقیق، ارتباط نزدیک و بعضاً متقابل 

هاي هادي عوامل در فرایندجلب مشارکت مردم در طرح

هاي تحقیق یکی از عوامل بر اساس یافته. روستایی است

موثر بر میزان مشارکت در طرح هادي در روستاي 

راد است که این متغیر سنگستان منبع اصلی درآمد اف

جز عوامل اقتصادي است که در چارچوب مفهومی به آن 

به عبارت دیگر اینکه افراد از چه راهی  .اشاره گردید

نمایند و اینکه این راه درآمدهاي ثابت امرار معاش می

یا مشاغل آزاد باشد نقش بارزي در افزایش  دولتی

این نتایج . ها در طرح هادي داشته استمشارکت آن

پژوهش نشانگر آن است که رابطه بین متغیر منبع اصلی 

درآمد خانوار و میزان مشارکت در طرح هادي نسبتا باال 

طوري که افرادي که منبع اصلی  و مثبت است به

است به میزان ) کارمند(درآمدشان وابسته به دولت 

ها مشارکت دارند، که این نتایج با بیشتري در طرح

-هم ،)Shally )2009( ،Powel )2002هاي یافته

شاید در این رابطه بتوان استنتاج نمود که . خوانی دارد

- افرادي که در درون بدنه دولت باشند از اهداف و برنامه

ها به هاي دولت شناخت بیشتري دارند لذا تمایل آن

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر . مشارکت بیشتر باشد

هادي روستایی،  میزان مشارکت روستاییان در طرح

انگیزه مشارکت در طرح است که این عامل جز مواردي 

 .است که در چارچوب مفهومی به آن اشاره گردیده است

متغیر انگیزه مشارکت در طرح هادي در ارتباط با میزان 

هایی نظیر تواند متاثر از مولفهمشارکت در طرح می

هاي مشارکتی و نیازها و عالیق شخصی به فعالیت

هی در روستا، انگیزه براي پاداش و مزد از مشارکت گرو

خاطر توسعه و پیشرفت در طرح هادي روستایی، به

دلیل اجبار دولت و مجریان طرح هادي روستا، به

دلیل اجبار همسایگان و مردم محلی در روستایی، به

خاطر کسب منافع سود مادي و درآمد در روستا، به

ي و اخروي، براي خاطر کسب پاداش معنوروستا، به

خاطر رضایت دولت و مجریان طرح هادي روستایی، به

خاطر کسب قدرت در تکامل شخصی و خودیابی، به

دلیل ایجاد محیطی سالم براي مردم و فرزندان، روستا، به

براي دریافت اطالعات و دانش از مجریان طرح هادي، 

هادي،  براي آشنایی با کارکنان دولتی و مجریان طرح
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دلیل تکمیل ي بهبود سطح زندگی خانوار خویش، بهبرا

رسانی دولت از اطالع دلیلسرگرمی، بهاوقات فراغت و

دلیل وجود رهبران محلی، شوراي اهداف طرح هادي و به

ها در این تحقیق مدنظر قرار این مولفه. باشدده و دهیار 

درصد  99گرفت و نتایج حاصل نشان داد با اطمینان 

یجه گرفت، هرچه انگیزه مشارکت در طرح توان نتمی

. گرددشود به میزان مشارکت نیز افزوده میبیشتر می

ضریب همبستگی اسپیرمن نشانگر وجود رابطه بین دو 

متغیر میزان مشارکت در طرح هادي و انگیزه به 

و سطح  191/0مشارکت بوده، چرا که مقدار آن 

دهد که ها نشان میفتهیا. است 000/0معناداري آن 

این نتایج . انگیزه نقش مهمی در افزایش مشارکت دارد

 ,Ajzen& BayenAlavi Tabarهايبا یافته

)2001( ،Abdollah Poor et al. )2014( ،Azizi 

Jafari Senobar )2013(Lagroodi &Sakhaee 

ها چرا که در غالب این پژوهش .همسو است، )2010(

ح با میزان دریافته شد که انگیزه مشارکت در طر

اکثر در این تحقیق . مشارکت رابطه معناداري وجود دارد

از  و مزدانگیزه براي پاداش مادي  افراد مورد بررسی،

گذار بر ترین عوامل تاثیردر طرح مذکور از مهممشارکت 

شاید . اندمشارکت خویش در طرح هادي دانسته میزان

گیزه کمتري تر انبتوان استنباط نمود که افراد ثروتمند

یکی دیگر از عوامل مهم و موثر . اندبراي مشارکت داشته

در امر مشارکت در طرح هادي روستایی، تمایل به 

رابطه بین میزان مشارکت . باشدماندگاري در روستا می

در طرح هادي و تمایل به ماندگاري در روستا رابطه 

متغیر . درصد بوده است 5داري در سطح مثبت و معنی

به ماندگاري در روستا در ارتباط با مشارکت در  تمایل

زیاد  هایی چون هیچ، کم، متوسط وطرح شامل گویه

توان درصد می 95که با اطمینان معنیباشد، بدینمی

گرفت که با، باال رفتن تمایل ماندگاري در روستا نتیجه

به همان نسبت هم مشارکت افراد در طرح هادي بیشتر 

هوم که هرچه تمایل به ماندگاري در به این مف. شودمی

روستا باالتر رود مردان روستایی به میزان بیشتري در 

بدین . یابی، اجرا و نظارت بر طرح مشارکت دارندمسئله

 هايهاي این پژوهش با یافتهترتیب یافته

Mansoorian )2010(،Noroozi& Bakhtiyari 

  . هم خوانی دارد ،)2010(

  هاپیشنهاد

هاي تحقیق در این بخش برخی فتهبر پایه یا

در محاسبه تاثیر  .گرددمی پیشنهاد راهکارهاي عملی

- میزان مشارکت روستاییان در طرح مختلف بر عوامل

هادي مشخص گردید که انگیزه مشارکت و منبع اصلی 

ترین عوامل در میزان عنوان اصلیدرآمد خانوار به

توان می آنچه .شودمحسوب می مشارکت در طرح هادي

مانند مشاغل (گفت این است که مشاغل با درآمد ثابت 

با ایجاد نوعی اطمینان در مردم موجبات انگیزه ) دولتی

بنابراین، معیشت  .کندها را تقویت میبراي مشارکت آن

-هب. توان عامل موثر در این زمینه دانستپایدار را می

-مشوق ریزان بهتر است ازاران و برنامهزگعالوه، سیاست

محلی  هاي مادي و معنوي براي حضور بیشتر مردم

سنجی و نیازآفرینی به گیرند و از دو مقوله نیازبهره

خواهی از نظر. تر استفاده کنندمنظور ایجاد انگیزه قوي

-ها، نظرها در طرحبومی و استفاده از مشورت آن مردم

-ها و برنامهخواهی مداوم و مشاهده تاثیرات آن در طرح

هاي مرتبط با محیط زندگی این افراد به آنان جرات و 

دهد که همانند سایر افراد به مشارکت و اطمینان می

-تاثیري که نظر. همکاري در سطوح باالتري بپردازد

خواهی از افراد در روند اقتصادي طرح دارد، بدین ترتیب 

 شود که به لحاظ اجرایی واست که نه تنها باعث می

تعلق افراد طرح افزایش یابد بلکه حس کاربردي کیفیت

گردد که در نگهداري بافت انگیخته و باعث میرا بر

چرا که نتیجه نظرات خود را مشاهده نموده  ،کوشا باشند

اند و حفظ آثاري که در ساخت و طراحی آن دخیل بوده

کلی، با توجه به طوربه. شوداز اهمیت باالیی برخوردار می

مردمی و درجه مطلوبی از دخالت  میزان نیاز مشارکت

. شودگرفته میها در سطوح مختلفمردم تصمیم

  ها و باورها از همه سطوح باید اظهارنظرها، دیدگاه

ها باید پاسخگوي اريزگسیاست. آوري شوندجمع

نظر و بحث نیازهاي افراد باشند و این جز از راه تبادل

افرادي که از در زمینه نیروي انسانی، . پذیر نیستامکان

-کناري نیرويبرند باید در استخدام و برطرح سود می

استخدام افراد . انسانی تا حدي نظارت داشته باشند

عالوه براین، . اي محلی معموال هزینه کمتري داردحرفه

این عمل مشوقی براي مشارکت بیشتر افراد به حساب 

ه یکی از راهکارهاي پیشنهادي استفاد ،بنابراین. آیدمی



 897  ...ارکت و عوامل تاثیرگذار بر آن در طرح هاديبررسی وضعیت مش: و همکاران اعظمی  

اي و یا آموزش افرادي بومی از نیروهاي محلی حرفه

با توجه به  .ها استها و تهیه طرحگیريبراي تصمیم

معنادار شدن همبستگی بین میزان مشارکت در طرح 

هادي و تمایل به ماندگاري در روستا، احساس تعلق 

افرادي که تمایل زیادي به ماندگاري در (ساکنین محلی 

 هايبه دلیل شناخت آنان از قابلیت) روستا را دارند

منطقه و درك هویت بافت روستا در سطح مطلوبی قرار 

. حاضر به شرکت در سطوح باالي مشارکت هستند؛ دارد

که جلساتی با هدف آشنایی اهالی  گرددپیشنهاد می

توان روستا با اهداف و منافع طرح هادي که از جمله می

اد محیطی سالم براي به توسعه و پیشرفت در روستا، ایج

. مردم و فرزندان، بهبود سطح زندگی خانوار اشاره نمود

سازي جلوگیري از روند مهاجرت روستاییان به فرهنگ

شهرها، سبب ماندگاري روستاییان در روستا شده و براي 

ها مشارکت توسعه و پیشرفت روستاي خویش در طرح

  با توجه به نقش  که شودپیشنهاد می. نمایندمی

مشارکت  تاثیر بر هاي توسعه روستایی از جملهطرح

سازي الزم در خصوص ارتقاء و روستاییان فرهنگ

افزایش مشارکت مردم محلی به صورت فردي و گروهی 

هاي توسعه روستایی اجرایی نمودن طرح. صورت پذیرد

  به همین دلیل . هاي گزافی را به دنبال داردهزینه

- غم تهیه شدن با هزینههاي توسعه روستایی علی رطرح

که به صورت نیمه شوند و یا اینهاي گزاف اجرایی نمی

- استفاده از مشارکت روستاییان می. مانندتمام باقی می

ها پیامدهاي ریزي این گونه طرحتواند در مراحل برنامه

بدین ترتیب افراد حاضر . مطلوبی را به دنبال داشته باشد

ها دهند تا طرحزه میدر روستا به صورت مشتاقانه اجا

هاي عمومی و در نحوه ساخت ساختمان. اجرا شوند

نمایند و به صورت فضاي سبز در روستا اظهار نظر می

نمایند و تمام این موارد ناشی از تر میکلی فضاها را پویا

را به دست ها آن است که افراد احساس تعلق به طرح

  . آورندمی
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